Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan
Norrköping
Protokoll
Protokoll fört vid HSO Norrköpings styrelsemöte
När: tisdag 21 april, klockan 10.00
Var: HRFs styrelserum
Närvaro: Criss Hagfeldt ordf. Ulrika Hofstedt, Lars G Nilsson
Malin Bager Hermansson, Ellinor Wahab och Stig Bredberg.
Frånvaro: Birgitta Svensson, Henry Lindh och Thommy Falck.
HSO kansli hade missat att kalla Thommy Falck.
§

1

Mötets öppnande
Ordförande Criss Hagfeldt hälsade välkommen och
förklarade mötet för öppnat.

§

2

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§

3

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Malin Bager Hermansson.

§

4

Föregående protokoll
Föregående protokoll (150331) hade ej skickats ut till
styrelsen i tid för detta styrelsemöte så det protokollet
godkänns vid nästa styrelsemöte.

§

5

Ekonomi
Den ekonomiska rapporten godkändes. Styrelsen
beslutade att kansliet får i uppdrag att beställa hem tio
stycken konferensbord. Kansliet fick även i uppdrag att
gå igenom våra inventarier och göra lista över dessa.
Denna lista ska finnas synlig i varje lokal.

§

6

HSO Norrköpings verksamhet
a) Önskemål har inkommit att nästa representantskaps
möte skulle vara ett rent diskussionsmöte kring våra
frågor. Datum för detta möte beslutades till 18/5.
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b) Höstens möten beslutades till följande:
Styrelsemöten: 25/8, 22/9, 27/10 och 24/11
Den 22/9 klockan 13.00-15.00 övriga datum 10.0012.00.
Representantskapsmöten: 14/9, 12/10 och 23/11
12/10 blir ett någon typ av föreläsning eller infomöte
övriga 2 blir diskussionsmöten alla kl: 18.00-20.00.
c) Styrelsen beslutade också att det förråd som finns i
anslutning till stora samlingssalen skall endast finnas
möbler och material som tillhör samlingssalarna.
Föreningarna får ha sina saker på sina kanslier.
§

7

Skrivelser
Några få skrivelser har inkommit och mailats till styrelse
och medlemmar under perioden.

§

8

Rapporter
Inga rapporter fanns.

§

9

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

§

10 Nästa möte
Nästa möte blir den 18/5 då det är representantskapsmöte och den 19/5 nästa styrelsemöte.

§

11 Avslutning
Ordförande tackade alla och förklarade mötet för avslutat.

Criss Hagfeldt
Ordförande

Stig Bredberg
Sekreterare (adj)

Malin Bager Hermansson
Protokolljusterare
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